
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 15/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 25 DE JULHO DE 

2008 

--------- No dia 25 de Julho de 2008, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel 

Augusto da Silva Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora 

D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. ------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião 

do dia 11 de Julho de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 24 de 

Julho de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 126.762,16 €. A Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - GUARDA NACIONAL REPUPLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, datado de 07/07/2008, que remete o auto de notícia de contra 

ordenação n.º 95/08, levantado contra a Sr. Alberto Teixeira Gonçalves, residente na Rua do Repouso, n.º 2 – 3º 

dir., Esgueira, Aveiro, por proceder a realização de acampamento ocasional fora dos locais adequados à prática do 

campismo e caravanismo, sem a respectiva licença ocasional emitida pela câmara Municipal. -------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - GUARDA NACIONAL REPUPLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente 

(EPNA), que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 103/08, levantado contra o Sr. Manuel Mateus Matos 

dos Santos, residente na Rua Principal, n.º 117, lugar e freguesia da Gafanha da Gafanha da Boa-Hora, por 

proceder a uma queima de sobrantes resultantes da limpeza de palmeiras, durante o período crítico, sem se 

encontrar licenciado para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - GUARDA NACIONAL REPUPLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – 



 

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, datado 

de 05/07/2008, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 96/08, levantado contra o Sr. João Augusto 

Silva Teixeira, residente na Rua Dr. Mendes Correia Pai, n.º 125, 3º dir., Vagos, por não ter procedido à gestão de 

combustível, estando este a menos de cinquenta metros de habitações, causando risco de incêndio. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – JOANA RAQUEL SANTOS 

MARTINHO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Joana Raquel 

Santos Martinho, residente na Rua Padre Batista, 10-A, lugar e freguesia de Calvão, para que o seu 

estabelecimento de Café, sito no referido lugar, denominado “Radical Café”, esteja aberto nos dias 14, 15, 16, 17 e 

18 de Agosto de 2008, das 07,00 horas às 06,00 horas dos dias seguintes, data da realização das festas de Calvão. -- 

6 - COMISSÃO DE FESTAS DA PARADA DE CIMA 2008 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 17/07/2008, que autorizou a interrupção 

de trânsito solicitada pela Comissão de Festas da Parada de Cima / 2008, em honra de Nossa Senhora da Saúde, a 

ter lugar nos dias 9, 10 e 11 de Agosto do corrente ano, das 22:00 horas às 02:00 horas, de acordo com o croqui 

anexo ao requerimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - SUSANA CRISTINA DE OLIVEIRA SIMÕES – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO 

DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 17/07/2008, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por 

Susana Cristina de Oliveira Simões, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas em honra de Santo António 

e S. Tomé, a realizar em Santa Catarina a ter lugar nos dias 27, 28, 29 e 30 de Julho do corrente ano, das 22:00 

horas às 02:00 horas, de acordo com o croqui em anexo ao requerimento. -------------------------------------------------- 

8 - JOSÉ ANTÓNIO DE JESUS RIBEIRO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE 

TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 17/07/2008, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por 

José António de Jesus Ribeiro, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora do 

Pilar, a realizar no lugar de Lavandeira, freguesia de Soza, nos dias 14, 15, 16 e 17 de Agosto de 2008, das 22:00 

horas às 02:00 horas, de acordo com o croqui em anexo ao requerimento. -------------------------------------------------- 

9 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – DISPOSITIVOS DE COMBATE A 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 2008 – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos, datado de 03/07/2008, a informar sobre o dispositivo de prevenção e combate a incêndios 

florestais, que a associação tem em permanência, 24 sobre 24 horas, e a solicitar um apoio financeiro no montante 



 

 

 

 

 

 

 

de 29.260,00 € (vinte e nove mil duzentos e sessenta euros). ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 25.000,00 € (vinte 

cinco mil euros), para o “Dispositivo de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais” para o ano de 2008, que os 

bombeiros têm em permanência, 24 sobre 24 horas, ao serviço do município. --------------------------------------------- 

10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS IPSS – AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA DO 1º CEB E 

PRÉ-ESCOLAR – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir subsídio às instituições abaixo 

mencionadas, para fazer face às despesas com a colocação de Auxiliares de Acção Educativa do 1º CEB e Pré-

Escolar, no ano lectivo de 2008/2009: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Associação Boa-Hora – 15.739,14 € (quinze mil setecentos e trinta e nove euros e catorze cêntimos); ------ 

• Associação Betel – Ponte de Vagos – 7.143,70 € (sete mil cento e quarenta e três euros e setenta 

cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Associação de Solidariedade Social de Santo André – 10.492,76 € (dez mil quatrocentos e noventa e dois 

euros e setenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA MARCA RENAULT CLIO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o contrato de aluguer operacional / 

renting para uma viatura marca Renault Clio III Comfort 1,5 – Fairway à firma Multirent – Aluguer e Comércio de 

Automóveis, S.A., pelo período de 3 anos, pela renda de 259,17 € (duzentos e cinquenta e nove euros e dezassete 

cêntimos), acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - PERMUTA DE ÁREAS DE TERRENO NA FREGUESIA DE SANTA CATARINA – Presente a 

proposta do Sr. Presidente, datado de 18/07/2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 

-------- “Tendo em consideração que: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Em reunião do dia 25/01/2008 apresentei proposta à Câmara Municipal de permuta de áreas de terreno na 

freguesia de Santa Catarina e efectuar entre o Município e o Sr. Manuel Custódio da Silva Barreira e 

esposa Maria Augusta Domingues Santos Jorge; --------------------------------------------------------------------- 

•••• Na referida proposta foram identificados dois prédios rústicos registados sobre os artigos 4402 e 2086, 

como pertencendo aos proprietários acima referidos; ---------------------------------------------------------------- 

•••• Após notificação da deliberação veio o Sr. Manuel Custódio da Silva Barreira comunicar que aceita o 

deliberado pala Autarquia e apresentar a documentação necessária para a formalização da escritura de 

doação, mas ao mesmo tempo esclarecer que o terreno identificado pelo artigo matricial 4402, deve ser 

corrigido para o artigo 4403; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comunicou ainda que com referência ao artigo matricial 2086, o prédio lhe pertence em compropriedade 

com o Sr. Manuel Joaquim dos Santos Martins e esposa Maria Irene dos Santos, por tal motivo também 



 

doadores do prédio ao Município. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Pelo exposto, proponho que na sequência da deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal do dia 

25/01/2008, seja também aprovada a presente proposta de deliberação na qual se esclarece e rectificam os 

seguintes lapsos verificados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A doação do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n. 2086, da freguesia de Santa Catarina é 

feita por Manuel Custódio da Silva Barreira e esposa Maria Augusta Domingues Santos Jorge e Manuel 

Joaquim dos Santos e esposa Maria Irene dos Santos; --------------------------------------------------------------- 

2. A rectificação de áreas e confrontações serão efectuadas com referência ao prédio inscrito na matriz sob o 

artigo 4403, da referida freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Vagos, 18 de Julho de 2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente. -------------------------- 

13 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – SUBSÍDIO – Presentes vários ofícios da Junta de 

Freguesia de Ponte de Vagos, nos quais é solicitado a atribuição de subsídios para fazer face às despesas com os 

seguintes investimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Aquisição de sinalização vertical; -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Construção da sede de escuteiros; -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Construção da Fonte do Vale; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Construção do Parque Desportivo José Maria Neto. ----------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio global no valor de 229.600,00 € 

(duzentos e vinte e nove mil e seiscentos euros), contra a apresentação de documentos de despesa, assim 

distribuídos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Aquisição de sinalização vertical – 5.600,00 € (cinco mil e seiscentos euros); ---------------------------------- 

•••• Construção da sede de escuteiros – 100.000,00 € (cem mil euros); ------------------------------------------------ 

•••• Construção da Fonte do Vale – 24.000,00 € (vinte e quatro mil euros); ------------------------------------------ 

•••• Construção do Parque Desportivo José Maria Neto – 100.000,00 € (cem mil euros), para o ano de 2008. -- 

14 - PLANOS FÉRRICOS PORTUGAL – PRODUTOS SIDERÚRGICOS, LDA – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. --------- 

15 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CALVÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Associação Cultural de Calvão, datado de 10/06/2008, a solicitar a atribuição de um subsídio, para fazer face às 

despesas com a realização das activas previstas no corrente ano. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural de Calvão, um subsídio na 



 

 

 

 

 

 

 

importância de 4.000,00 € (quatro mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 

16 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA MARCA RENAULT KANGOO – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a decisão do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões 

das Neves, que outorgou em 22/07/2008, o contrato de Aluguer Operacional / Renting para uma viatura marca 

Renault Kangoo, com a firma BBVA Automercantil – Comércio e Aluguer de Veículos Automóveis, Lda., pelo 

período de 3 anos, com uma renda de 291,53 € (duzentos e noventa e um euros e cinquenta e três cêntimos), com 

IVA incluído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - HERCULANO FERREIRA & MARIA HELENA, LDA. - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por 

Herculano Ferreira & Maria Helena, Lda., com sede na Rua Albino Oliveira Pinto, Ed. Vagueira 3, r/c, sito na 

Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Café e Restaurante, sito 

no referido lugar, denominado “Maresias”, esteja aberto das 09:00 horas às 04:00 horas, até 30 de Setembro do 

corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 7ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 97.500,00 €, 

documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 11/07/2008 a 

24/07/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - RUA DOS PICADOS (GAFANHA DA BOA-HORA) – PROC.º N.º 6.2.2-11/2006 – PROPOSTA DE 

TRABALHOS A MAIS N.º 1 – Presente a informação técnica datada de 10/07/2008, a informar que vão existir 

trabalhos a mais, na obra mencionada em epígrafe, no montante de 10.964,89 € (dez mil novecentos e sessenta e 

quatro euros e oitenta e nove cêntimos), devido à necessidade de reforçar a sinalização prevista e do 



 

prolongamento dos passeios da Estrada de Alta Tensão de modo a garantir um correcto acabamento da obra. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 10.964,89 € (dez 

mil novecentos e sessenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), mais IVA, de acordo com a informação 

técnica mencionada e dispensar estudo a realizar por entidade externa independente, de acordo como previsto no 

n.º 3, do art.º 45º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------------------------------------------------------------- 

2 - PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA – VALE (PONTE DE VAGOS) – 

RECTIFICAÇÃO DO PONTO B4, DA ACTA DA REUNIÃO DO DIA 13/06/2008 – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação mencionada em epígrafe da seguinte forma: Onde se lê: “4 - 

PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA – VALE (PONTE DE VAGOS) – 

ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, abrir concurso 

limitado de concepção/construção para a obra mencionada em epígrafe, bem como aprovar o Projecto, o Caderno 

de Encargos e o Programa de Concurso”, deve ler-se “4 – PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / 

SANTA CATARINA – VALE (PONTE DE VAGOS) – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, abrir concurso público de concepção/construção para a obra 

mencionada em epígrafe, bem como aprovar o Projecto, o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso” -------- 

3 - PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA (DEFESA DO CORDÃO DUNAR) 

– PROJECTO DE ALTERAÇÕES – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 03/06/2008, que adjudicou à firma Consulmar – 

Projectistas e Consultores, Lda., com sede na Rua Joaquim António de Aguiar, 27-9 Dt.º, Lisboa, o projecto de 

alterações Obra de Requalificação da Praia da Vagueira e Defesa do Cordão Dunar, pelo montante de 19.000,00 € 

(dezanove mil euros), acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - EDUARDO OLIVEIRA NEVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 38/08 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 38/08, de que é requerente Eduardo Oliveira Neves, residente na Estrada Nacional 109, n.º 

82, no lugar de Santo André e freguesia de Santo André de Vagos, que requer a construção de um edifício para 

comércio e habitação a levar efeito no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 02/07/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - CIDALINA SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 45/08 – Presente o processo de informação 

prévia n.º 45/08, de que é requerente Cidalina Santos, residente na Rua Principal, n.º 100, lugar de Sanchequias, 

freguesia de Santo André de Vagos, que requer a construção de uma moradia e muros, no referido lugar e 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 



 

 

 

 

 

 

 

técnica datada de 03/07/2008, excepto quanto à implantação da moradia que deve ser a apresentada pelo 

requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - MARIA DOLOROSA PINHO FREITAS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 17/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 17/08, de que é requerente Maria Dolorosa Pinho Freitas, residente na Rua das 

Escolas, n.º 105, no lugar da Gândara, freguesia de Fonte de Angeão, que requer a construção de uma moradia 

unifamiliar e anexos, no referido lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 10/07/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - FERNANDO LOPES PEREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 155/07 – Presente o processo 

de informação prévia n.º 155/07 de que é requerente Fernando Lopes Pereira, residente na Rua Romão Loureiro, 

n.º 35, lugar de Quintela, freguesia de Orgens, Conselho de Viseu, que requer a construção de uma moradia 

unifamiliar, num terreno sito no lote 21, em Cabeços dos Afeitos, lugar de Gafanha da Vagueira, freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 15/07/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - MÁRIO JORGE DOS SANTOS ANACLETO E JOÃO PAULO DOS SANTOS ANACLETO – 

LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 6/2003 – Presente o processo de loteamento n.º 6/2003, de que são 

requerentes Mário Jorge dos Santos Anacleto e João Paulo dos Santos Anacleto, que requerem a aprovação das 

obras da urbanização do loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os projectos das obras de urbanização de acordo 

com a informação técnica datada de 09/07/2008, bem como fixar a caução em 4.720,00 € (quatro mil setecentos e 

duzentos euros) e o prazo de execução das infraestruturas em 365 dias. ----------------------------------------------------- 

6 - CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO – PROCESSO N.º 109/05 – PROCESSO A-

109/05 – ISENÇÃO DE TAXAS – Presente o pedido formulado pelo Centro de Acção Social de Covão do Lobo, 

a solicitar, de acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 88º, do Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação, a isenção do pagamento das licenças referentes aos dois processos de obras mencionadas em epígrafe, 

referentes à ampliação e alteração de um Centro Social Polivalente a construir no lugar de Casta, freguesia de 

Covão do Lobo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, isentar à Instituição do pagamento das licenças de obras, 

conforme o previsto no Regulamento Municipal em vigor. -------------------------------------------------------------------- 

7 - REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO –  

-------- Na sequência da deliberação do dia 14/03/2008, e após ter decorrido o período de consulta pública do 



 

Regulamento mencionado em epígrafe, conforme o previsto no art.º 118.º do CPA, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor das participações apresentadas pela Sonaecom - Serviços de Comunicações, SA, Apritel – 

Associação dos Operadores de Telecomunicações, bem como das participações apresentadas pelos próprios 

serviços da Autarquia, as quais foram alvo de análise pelo Departamento de Urbanismo, tendo deliberado, por 

unanimidade, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Concordar com as informações prestadas pelo Departamento de Urbanismo, sobre as participações 

recebidas, notificar os reclamantes, bem como aprovar a proposta definitiva do Regulamento, com as 

alterações que mereceram a concordância dos serviços da Autarquia. -------------------------------------------- 

•••• Remeter o mesmo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------ 

8 - DISCUSSÃO DO PDM – ANÁLISE –  

-------- No âmbito da 1ª Revisão do Plano Director Municipal de Vagos realizou-se a discussão pública da proposta 

de plano no período compreendido entre 27 de Setembro e 30 de Novembro de 2007, tendo sido entregues nos 

serviços da Câmara Municipal de Vagos 475 participações dentro do prazo estipulado para o efeito. ------------------ 

-------- As participações foram devidamente analisadas e ponderadas com as entidades competentes, e elaborada a 

presente análise apontando o parecer técnico para o deferimento, deferimento parcial ou indeferimento, das 

participações, em conformidade com o documento anexo à presente acta. -------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo a Câmara Municipal delibera deferir, deferir parcialmente, ou indeferir as participações nos 

precisos termos do documento anexo, acompanhado da respectiva fundamentação. --------------------------------------- 

-------- Mais delibera notificar os reclamantes da deliberação tomada quanto à sua participação, proceder à 

introdução na proposta de plano das respectivas alterações decorrentes da discussão pública, e divulgar os 

resultados da discussão pública publicitando-os através dos meios adequados para o efeito. ----------------------------- 

9 - ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

–  

-------- O processo de alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos teve início com a deliberação 

da Câmara Municipal de 27 de Outubro de 2006. No decorrer do processo entrou em vigor o D.L. 316/2007 de 19 

de Setembro, que veio introduzir alterações ao RJIGT, no sentido de simplificar os procedimentos, pelo que é 

necessário tomar as diligências necessárias para enquadrar o processo de plano na nova legislação. ------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, determinar a alteração simplificada do Plano de Pormenor da Zona 

Industrial de Vagos, nos termos do artigo 97.º-B do RJIGT, de acordo com a proposta integradora apresentada e 

fundamentada na informação técnica, a qual se dá aqui por inteiramente reproduzida e fica anexa à presente acta. -- 

-------- Mais delibera proceder à publicitação e divulgação da presente proposta, através dos meios adequados, 

estabelecendo um prazo de 10 dias úteis para a apresentação de reclamações, observações ou sugestões 

relativamente à mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - MANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE 

TRÂNISTO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador Fernando Capela, datado de 21/07/2008, que autorizou a interrupção de transito solicitada por Manuel 

Evangelista de Oliveira, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas, em honra de Nossa Senhora do Rosário, 

a realizar no lugar e freguesia de Calvão, nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2008, das 22:00 horas às 02:00 horas, 

conforme croqui em anexo ao requerimento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - FRANCISCO MANUEL CARAVELA SOUSA PIRES – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 23/07/2008, que autorizou a interrupção 

de trânsito solicitada por Francisco Manuel Caravela Sousa Pires, na qualidade de mordomo da Comissão de 

Festas, em honra de Nossa Senhora da Saúde e Santo António, a realizar no lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, 

nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de Agosto de 2008, das 22:00 horas às 02:00 horas, de acordo com o croqui em anexo 

ao requerimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 17/07/2008, que autorizou a interrupção 

de trânsito solicitada pela Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, para a realização da missa nova do Padre Jorge 

Bento e festa da Pinha, a realizar no Largo da Igreja, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, nos dias 19 e 20 de Julho 

de 2008, e de 25 a 27 de Julho de 2008, de acordo com o croqui em anexo ao requerimento. ---------------------------- 

4 - LUÍS ANTÓNIO NETO LOURENÇO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 55/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 55/08, de que é requerente Luís António Neto Lourenço, residente no lugar de 

Vergas, freguesia de Santo André de Vagos, que requer informação prévia para construção de uma moradia 

unifamiliar com anexo e muro de vedação, num terreno sito no lugar de Santo André, freguesia de Santo André de 

Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por maioria (com 6 votos a favor do Sr. Presidente, e dos senhores 

vereadores, Dr.ª Albina Rocha, Dr. Marco Domingues, Dr. Manuel Frade, Sr. Eng.º Vítor Santos e Sr. Fernando 

Capela), e com uma abstenção (do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Neves), aprovar a informação prévia, nas 



 

condições da informação técnica datada de 14/07/2008, excepto quanto à implantação da moradia que deve ser a 

apresentada pelo requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - MARIA ARLETE DA ROCHA CONDEÇO – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROC.º 

N.º 70/08 – Presente o processo de informação prévia de loteamento n.º 70/08, de que é requerente Maria Arlete da 

Rocha Condeço, residente na Rua na Padre Joaquim da Rocha, n.º 692, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, 

que requer informação prévia de loteamento, para um terreno sito na vila de Vagos. ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia nas condições da informação 

técnica datada de 25/07/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Delibera ainda, informar a requerente que a parte do terreno em Reserva Agrícola Nacional (RAN), só 

poderá ser objecto de loteamento após a sua desafectação em sede da Revisão do Plano de Urbanização de Vagos. - 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, que irá efectuar os arruamentos da Rua da Alegria e Travessa da 

Alegria, conforme a proposta de loteamento ora aprovada. -------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Terminada a discussão e votação dos assuntos da Ordem do Dia e dado que 

se encontram na sala de reuniões Munícipes, o Sr. Presidente da Câmara deu a palavra aos mesmos. ------------------ 

-------- Usou da palavra a Sr.ª Olinda Natércia Simões dos Santos, residente no Troviscal, que informou a Câmara 

Municipal que os serviços da Autarquia procederam à colocação de um cano, numa sua propriedade sita na vila de 

Vagos, para escoamento das águas pluviais, sem seu prévio conhecimento. ------------------------------------------------ 

-------- Solicita que a Autarquia proceda à resolução do problema, fazendo a remoção dos canos então colocados. -- 

-------- O Sr. Presidente da Câmara informou, que tinha tomado nota do exposto e que o problema seria resolvido, 

no mais curto espaço de tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente também na Sala de Reuniões, o Sr. Alírio de Matos, que usou da palavra para solicitar informações 

sobre os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Pedido de informação prévia requerido em nome de sua esposa, Rosa Isabel de Jesus Gafanha Matos; ----- 

2. Estrada dos Cardais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Placas de Sinalização; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Entrada norte na vila de Vagos pela EN 109; ------------------------------------------------------------------------- 

5. Sinalização semafórica na entrada norte da vila; --------------------------------------------------------------------- 

6. Sinalização rodoviária. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto ao ponto 1, o munícipe pretende saber o ponto de situação do processo de informação prévia 

requerido em nome da sua esposa, tendo o Sr. Presidente informado que o mesmo se encontra em apreciação e que 

no início da próxima semana, lhe dará conhecimento do andamento do processo. ----------------------------------------- 

-------- Quanto ao ponto 2, informou que a estrada está em péssimo estado de conservação encontrando-se com 

bastante buracos, tendo o Sr. Presidente informado que a estrada em questão vai estar a concurso público no mês 



 

 

 

 

 

 

 

de Setembro próximo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto ao ponto 3, o munícipe perguntou quem tinha efectuado a colocação, na referida Estrada dos 

Cardais, de uma placa de sinalização com os seguintes dizeres “Bem Vindo à Freguesia de Vagos”, tendo o Sr. 

Presidente informado que se devia dirigir à Junta de Freguesia de Vagos, uma vez que foi esta Autarquia que 

efectuou a colocação da placa mencionada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente aos pontos 4, 5 e 6, sobre sinalização rodoviária e semafórica, o Sr. Presidente informou o 

munícipe que sobre os pontos em questão deverá colocar as suas observações à Direcção de Estradas de Aveiro, 

entidade com jurisdição sobre a EN 109. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezassete horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 


